CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY CERTIFICATE
CC.MaterialDNP.317.2020
Nome da empresa | Company name

Jacinto Ferreira da Silva Unipessoal, Lda.

Morada | Address

Rua de Bonjardim, n.º 277 - S. Miguel do Couto
4780-251- Santo Tirso

A CITEVE CERTIFICAÇÃO declara que o produto abaixo mencionado está conforme com os referencias DNP
TS 4575:2020, no âmbito da certificação de Avaliação de Conformidade de Máscaras para Uso Social.
CITEVE CERTIFICAÇÃO declares that the product mentioned below complies with DNP TS 4575:2020, within
the scope of the Conformity Assessment certification for Community Masks.
Descrição do material | Material
description
Referência | Reference
Tipo de material | Material type
Composição | Composition
Documentos suporte à avaliação
| Assessment support document

Material para máscara para uso social | Material for community face
mask
INT.1002.3
Reutilizável para 20 lavagens | Reusable for 20 washes
2 camadas em 100% poliéster e 1 camada em TNT
2 layers in 100% Polyester and 1 layer in non-woven fabric
Relatório de ensaios nº 17582/2020-1 e 18989/2020-1
Test report nº 17582/2020-1 and 18989/2020-1

A conformidade do material não é garantia de conformidade da máscara para uso social que venha a ser produzida com
este material, uma vez que o processo produtivo pode alterar o desempenho do produto final.
The conformity of the material is not a guarantee of conformity of the face mask for social use that may be produced
with this material, since the production process can change the performance of the final product.
Este certificado é válido desde que este material não seja alterado, em termos de matéria-prima, processo produtivo,
ou outras alterações que possam comprometer o cumprimento dos requisitos que estiveram na base desta avaliação
de conformidade.
This certificate is valid as long as this material is not altered, in terms of raw material, production process, or other
changes that may compromise the fulfilment of the requirements that support this conformity assessment.
Data de decisão | Decision date

14/12/2020

TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO responsável pela decisão
CERTIFICATION TECHNICIAN responsible for decision

Este certificado não pode ser reproduzido parcialmente sem a autorização prévia da CITEVE CERTIFICAÇÃO.
This certificate cannot be partially reproduced without prior authorization from CITEVE CERTIFICAÇÃO.
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